
 

 

Philips
Zestaw słuchawkowy do 
komputera PC

SHM7410
Pełnowymiarowy, stereofoniczny zestaw słuchawkowy do 
komputera

Komunikacja głosowa VoIP
Ten mocny, lecz wygodny zestaw słuchawkowy zapewnia dokładny przekaz głosowy oraz krystalicznie 

czysty dźwięk. Składa się on z mikrofonu z systemem redukcji szumów otoczenia, neodymowych 

przetworników głośnikowych, miękkich elementów nausznych oraz regulacji głośności na przewodzie z 

możliwością wyciszenia.

Czysta transmisja głosu
• Mikrofon z systemem redukcji szumu
• Możliwość ustawienia mikrofonu w pozycji optymalnej do rejestracji głosu

Wyjątkowa jakość dźwięku
• 32-milimetrowy przetwornik głośnika oferuje rewelacyjny dźwięk
• Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.

Łatwe i wygodne w noszeniu
• Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów
• Dostosuj dopasowanie podczas długiego używania

Nadzwyczajna wygoda
• Regulator głośności na przewodzie



 Doskonała jakość dźwięku
Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i 
wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w 
swojej klasie jakość dźwięku.

Mikrofon z systemem redukcji szumu
Mikrofon o płaskiej konstrukcji eliminuje 
niepotrzebne szumy otoczenia, aby zapewnić 
przesyłanie głosu bez zakłóceń.

Regulowany mikrofon
Dzięki temu łatwo regulowanemu wysięgnikowi 
mikrofon jest zawsze optymalnie ustawiony w celu 
rejestracji głosu.

Regulowany poziom wygody
Bez względu na to, jak bardzo lubisz „czuć” swoje 
słuchawki, ta unikatowa konstrukcja pałąka zawsze 
umożliwi Ci dopasowanie wygodnego ustawienia. 
Regulacja wysokości umożliwia wygodne korzystanie 
ze słuchawek przez bardzo długi czas.
SHM7410/00

Zalety
Data wydania 2009-11-09

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 33155
EAN: 87 12581 35788 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Wzornictwo
• Styl ubierania: Pałąk na głowę

Dźwięk
• System akustyczny: Półotwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Kaseta mikrofonu: 4 mm
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczne
• Czułość mikrofonu: 50 – 15 000 Hz, -42+/- 3 dB

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 3 m
• Złącze: 2 x 3,5 mm
• Typ przewodu: Miedziany

Udogodnienia
• Regulator głośności
• Przycisk wyciszania

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20 x 25 x 7,1 cm
• Waga brutto: 0,28 kg
• Waga netto: 0,135 kg
• Ciężar opakowania: 0,145 kg
• EAN: 87 12581 35788 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Waga brutto: 2,04 kg
• Waga netto: 0,81 kg
• Ciężar opakowania: 1,23 kg
• EAN: 87 12581 35789 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

47 x 45 x 54 cm
• Waga brutto: 9,5 kg
• Waga netto: 3,24 kg
• Ciężar opakowania: 6,26 kg
• EAN: 87 12581 35790 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
•
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